
O processo de descentralização da gestão do sistema de saúde do Brasil traz possibilidades e de-
safios que devem ser assumidos pelas três áreas de gestão – federal, estadual e municipal. A plu-
ralidade de contextos vivenciados por municípios e regiões exige que as políticas públicas sejam 
capazes de responder adequadamente às diferentes necessidades advindas dessa diversidade. Duas 
edições anteriores desta publicação obtiveram tão boa aceitação que se chegou a esta terceira edi-
ção revisada. Avançou-se, assim, no esforço de qualificar a gestão da saúde brasileira, propiciando 
aos dirigentes do SUS informações essenciais para a condução de questões ligadas ao dia a dia da 
gestão, informando-os, reduzindo suas incertezas e oferecendo-lhes ferramentas que auxiliem na 
identificação e superação dos problemas.
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O SUS de A a Z: Garantindo Saúde nos Municípios

Meta-Avaliação da Atenção Básica à Saúde: Teoria e Prática

A utilização de padrões internacionais para a apreciação da qualidade dos estudos ava-
liativos – meta-avaliação – tem se constituído em requisito importante na apreciação de 
resultados das políticas sociais. O setor Saúde avançou muito no tema avaliação na última 
década, mas é certo que, independentemente de qualquer outra avaliação qualitativa ou 
quantitativa dos resultados dos trabalhos, a aproximação entre centros acadêmicos e de 
pesquisas e a atenção básica é extremamente benéfica para o Sistema Único de Saúde. 
Esta publicação é pautada pela qualificação formativa do conjunto de experiências rela-
cionadas às pesquisas avaliativas dos Estudos de Linha de Base do Projeto de Expansão e 
Consolidação do Saúde da Família (ELBs/Proesf) realizados, em âmbito nacional, de 2005 a 
2007, e estrutura-se em três partes que ressaltam as abordagens utilizadas, as vantagens, 
os limites e a potencial utilização das lições aprendidas.
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As Causas Sociais das Iniquidades em Saúde no Brasil

Traçar um panorama geral da situação de saúde do país, com ênfase em dados, informações 
e conhecimentos sobre as iniquidades em saúde geradas pelos determinantes sociais; pro-
por políticas, programas e intervenções relacionadas aos determinantes sociais, a partir da 
avaliação das políticas e intervenções atualmente em curso e das experiências registradas 
na literatura nacional e internacional; além de descrever as atividades desenvolvidas pela 
Comissão são os objetivos deste relatório da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais 
da Saúde (CNDSS). Tanto a análise de situação como as recomendações de políticas e pro-
gramas estão prioritariamente voltadas para as áreas urbanas, o que se justifica não apenas 
porque a imensa maioria da população brasileira vive em áreas urbanas, como também pela 
forma acelerada com que se deu o processo de urbanização, sem contrapartida equivalente 
de adequação da infraestrutura, concentrando grandes parcelas da população em precárias 
condições de vida, de ambiente e de trabalho.
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22 de Março
Dia Mundial da água 

ANOS

O Alerta é uma publicação mensal da Biblioteca do Ministério 
da Saúde – Ministério da Saúde/Secretaria-Executiva/
Subsecretaria de Assuntos Administrativos/Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação/Coordenação de Biblioteca – 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, CEP: 70058-900 – Brasília/
DF – Tels. (61) 3315-2410/2344 e 3315-2280 – Fax: (61) 3315-
2563 – Tiragem: 3.200 exemplares – Produzido pela EDITORA 
MS/Coordenação-Geral de Documentação e Informação/ 
SAA/SE. OS 0392/2009.

Jornalista responsável: Mara Rejane Vieira Soares Pamplona 
(1044/06/65/DF) – As publicações divulgadas estão disponíveis 
na Biblioteca do MS apenas para consulta. Empréstimos, 
restritos a Brasília, somente para servidores do órgão ou por 
intercâmbio entre bibliotecas.
Endereços eletrônicos: Biblioteca Virtual do Ministério da 
Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs – Fale conosco: e-mail: 
biblioteca@saude.gov.br – Acesse também o Portal da Saúde:  
<http://www.saude.gov.br>.

Declaração Universal dos Direitos da água
Organização das Nações Unidas (ONU)

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, 
cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é ple-
namente responsável aos olhos de todos. 
Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial 
de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não podería-
mos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura 
ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser 
humano: o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração 
dos Direitos do Homem. 
Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potá-
vel são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser 
manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. 
Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preser-
vação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e 
funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre 
a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos ma-
res e oceanos, por onde os ciclos começam. 

DATAS COMEMORATIVAS NO ÂMBITO DA SAÚDE

08.03 - Dia Internacional da Mulher 

08.03 - Dia Mundial do Rim

21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial

21.03 - Dia Mundial da Infância

22.03 - Dia Mundial da Água

24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose

24.03 - Semana Nacional de Mobilização e Luta Contra a Tuberculose

31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predeces-
sores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua 
proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação 
moral do homem para com as gerações presentes e futuras. 
Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um 
valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e 
dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do 
mundo. 
Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envene-
nada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e 
discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento 
ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. 
Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção 
constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que 
a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem 
pelo Estado. 
Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos 
de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e 
social. 
Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a 
solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual so-
bre a Terra.


